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Měnověpolitické doporučení pro 7. SZ 2015
Sekce měnová

1. Prognóza ze 7. SZ 2015

Východiskem pro listopadové měnověpolitické zasedání je nová makroekonomická 
prognóza ze 7. SZ 2015. Následující odstavce ve stručnosti shrnují počáteční podmínky, 
předpoklady a vyznění nové prognózy.

Ve druhém čtvrtletí růst HDP dále zrychlil na 4,6 %. Výkon české ekonomiky se díky tomu 
přiblížil svému potenciálu. K meziročnímu růstu hrubého domácího produktu přispěly 
všechny výdajové složky, zejména fixní investice a spotřeba domácností. Celková meziroční 
inflace se v průběhu třetího čtvrtletí snížila, když v září dosáhla 0,4 %. Inflace se tak i nadále 
nachází výrazně pod 2% cílem ČNB. Za uvedeným snížením inflace stálo zejména zpomalení
růstu cen potravin a také prohloubení meziročního poklesu cen pohonných hmot v důsledku 
opětovného propadu cen ropy. Korigovaná inflace bez pohonných hmot si i přes stále velmi 
utlumený cenový vývoj v zahraničí udržovala stabilní hodnotu mírně nad 1 %. To odráželo
pokračující rychlý růst domácí ekonomiky a výrazné zlepšování situace na trhu práce. 

Růst ekonomické aktivity v efektivní eurozóně v nejbližším období dále mírně zrychlí a na 
celém horizontu prognózy se bude pohybovat okolo 2 %. Současný pokles průmyslových 
výrobních cen v eurozóně odráží zejména nízké ceny energetických komodit, návrat cen v 
průmyslu k meziročnímu růstu se přitom očekává až ve druhé polovině příštího roku. Také 
spotřebitelská inflace se bude postupně zvyšovat, až do konce roku 2017 však nepřesáhne 2 
%. Utlumený cenový vývoj se promítá v uvolněné měnové politice ECB a návazně ve 
výhledu úrokových sazeb 3M EURIBOR, které na celém horizontu prognózy setrvávají 
poblíž nulových hodnot. Kurz eura vůči americkému dolaru by měl v příštím roce mírně 
oslabit. Výhled ceny ropy Brent na horizontu prognózy předpokládá pozvolný nárůst ze 
současně nízké úrovně.

Vysoká dynamika meziročního růstu českého HDP z letošního prvního pololetí bude ve 
zbytku roku dále mírně zrychlovat, a to především díky příspěvku hrubé tvorby kapitálu. 
Ekonomiku podporují nadále uvolněné měnové podmínky. K jejímu rychlému růstu přispívá i 
pozitivní nabídkový efekt nízkých cen ropy a silné zvýšení vládních investic. To v letošním 
roce vyústí v přírůstek HDP o 4,7 %. V příštích dvou letech ale tyto dva mimořádné faktory 
odezní a ekonomický růst zpomalí lehce pod 3 % a stejné tempo si udrží i v roce 2017. 
Příznivý vývoj ekonomiky se projeví dalším zlepšováním situace na trhu práce. Celková 
zaměstnanost se bude dále zvyšovat, i když pozvolnějším tempem než v současnosti; pokles 
míry nezaměstnanosti se zmírní. Růst mezd v podnikatelské sféře zrychlí a od konce letošního 
roku bude předstihovat dynamiku mezd v nepodnikatelské sféře, která bude naopak postupně 
mírně zpomalovat. 

Podle prognózy se celková i měnověpolitická inflace budou zvyšovat a na horizontu měnové 
politiky dosáhnou 2% cíle, který v roce 2017 lehce překročí. Aktuální protiinflační působení 
dovozních cen plynoucí z propadu výrobních cen v eurozóně i světových cen většiny komodit 
a nedávného posílení kurzu koruny vůči euru bude odeznívat a ve druhé polovině příštího 
roku budou dovozní ceny působit již lehce proinflačně. Domácí ekonomika bude 
prostřednictvím zrychlujících mezd a zvyšující se ceny kapitálu přispívat k růstu nákladů 
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a návazně i spotřebitelských cen na celém predikčním horizontu. To se promítne ve zrychlení 
korigované inflace bez pohonných hmot, která v průběhu příštího roku překročí 2 % a nad 
touto úrovní se bude pohybovat i v roce 2017. Obdobný vývoj se očekává i u cen potravin.
Regulované ceny obnoví svůj meziroční růst až v roce 2017. 

Počátkem roku 2017 dojde dle prognózy k dosažení, resp. lehkému překročení 2% cíle, jehož 
udržitelné plnění je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky. Prognóza
proto předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni
a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016. Po opuštění kurzového 
závazku je s prognózou v roce 2017 konzistentní nárůst úrokových sazeb. Mírně kladný 
úrokový diferenciál a obnovená – avšak oproti předkrizovému období výrazně pozvolnější –
reálná konvergence české ekonomiky k vyspělým zemím eurozóny povedou k tomu, že kurz 
koruny k euru začne po opuštění závazku pozvolna posilovat (až na 26 CZK/EUR ke konci 
roku 2017). 

V průběhu zpracování prognózy bylo identifikováno několik rizik a nejistot. Část z nich je 
spojena se zahraničním vývojem a jeho dopady do české ekonomiky (velmi podrobně se jim 
věnuje část 3 tohoto MPD). Mezi domácí zdroje nejistoty patří interpretace pozorovaného 
rychlého růstu stavu zásob, a také promítnutí předchozího poklesu světových cen plynu do 
cen pro domácnosti. 

Celkově hodnotí sekce měnová rizika nové prognózy jako vyrovnaná.

2. Diskuze potřeby dalšího uvolnění měnové politiky

Standardním východiskem úvah o případné změně parametrů kurzového závazku (jeho 
hladiny a doby jeho využívání) jsou vedle prognózy též dvě již tradiční simulace: scénář 
s endogenním kurzem, který ukazuje rozsah potřebného uvolnění měnových podmínek 
prostřednictvím měnového kurzu, a scénář s volnými sazbami, který signalizuje rozsah 
potřebného uvolnění měnových podmínek při použití tradičního nástroje – tedy skrze 
hypotetické snížení úrokových sazeb. Po delší době je součástí této kapitoly MPD též scénář s 
variantním časovým umístěním předpokládaného ukončení kurzového závazku.

V simulaci s endogenním kurzem (viz Graf 1) kulminuje oslabování kurzu v prvním čtvrtletí 
2016 na hladině cca 27,50 CZK/EUR. Následně kurz koruny mírně posiluje, a to k hladině 
26 CZK/EUR na konci roku 2017. Trajektorie kurzu se až do konce roku 2017 nachází na 
silnější hladině oproti verzi této simulace z minulé prognózy. Simulace tak naznačuje potřebu 
dodatečného uvolnění měnových podmínek prostřednictvím dalšího oslabení kurzu v menším 
rozsahu, než tomu bylo v minulé prognóze. Inflace je v tomto scénáři do prvního čtvrtletí 
2017 nižší než v minulé verzi této simulace. Zprvu je odchylka směrem dolů relativně 
výrazná, následně se však rychle zmenšuje. Po většinu roku 2017 je pak inflace – podobně 
jako v minulé verzi této simulace – nad úrovní 2% cíle.
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Graf 1: Scénář s endogenním kurzem

Simulace s volnými úrokovými sazbami (viz Graf 2) abstrahuje od existence jejich nulové 
dolní meze a kurzového závazku na hladině 27 CZK/EUR.

Graf 2: Scénář s volnými úrokovými sazbami 

Simulace naznačuje, že rozsah potřebného hypotetického snížení repo sazby se oproti minulé 
verzi této simulace nepatrně zmírnil (aktuálně činí přibližně čtyři až pět snížení repo sazby o 
standardních 0,25 procentního bodu). Došlo současně k drobnému posunu jeho kulminace o 
jedno čtvrtletí dále do budoucnosti (do začátku příštího roku). Ve zbytku prognostického 
horizontu je trajektorie volných úrokových sazeb přibližně stejná jako v minulé verzi této 
simulace. Kurz je přitom na celém horizontu prognózy mírně silnější, takže v souhrnu jsou
měnové podmínky v simulaci s volnými sazbami méně uvolněné, než tomu bylo minule.
Inflace se i v důsledku toho přibližuje k 2% cíli ČNB pomaleji oproti minulé verzi simulace a
cíl je na horizontu měnové politiky (přelom let 2016 a 2017) podstřelován o něco výrazněji. 
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Simulace s variantním časovým umístěním exitu (viz Graf 3)1 naznačuje, že hypotetické 
opuštění kurzového závazku již ve 3. čtvrtletí příštího roku (modrá čára – kurz fixován do 
2016Q2) nezajišťuje splnění 2% cíle ani ke konci roku 2017. Realizace exitu v uvedeném 
čtvrtletí by tak vyžadovala, aby se v mezidobí objevila významná rizika prognózy mířící 
protiinflačním směrem, což není vyloučeno, ale pravděpodobnost takového vývoje 
s postupem času klesá. Případný exit v posledním čtvrtletí příštího roku (černá čára – kurz 
fixován do 2016Q3) potom zajišťuje jen velmi těsné plnění 2% cíle v horizontu měnové 
politiky a ve zbytku roku 2017. Naopak hypotetické prodloužení předpokládané doby 
používání kurzu za horizont konce roku 2016 vede k robustnímu nadstřelení inflačního cíle 
v roce 2017, které implikuje následný rychlý nárůst úrokových sazeb v rozsahu více než 1 p.b.
Kurzová reakce po exitu v zásadě odpovídá vývoji inflace a úrokových sazeb v příslušné 
variantě simulace, přičemž v závěru roku 2017 se očekávaná hodnota kurzu nachází v rozpětí 
cca 25,8 až 26,3 CZK/EUR.   

Graf 3: Scénář s variantním časovým umístěním předpokládaného konce kurzového závazku 

3. Rizika a nejistoty prognózy

Významná část nejistot identifikovaných v průběhu zpracování prognózy je spojena 
se zahraničním vývojem a jeho možnými následnými dopady do české ekonomiky. 

Dlouhodobě přetrvávající riziko ohledně utlumeného cenového vývoje v eurozóně 
vyústilo ve zpracování citlivostního scénáře. Prognóza přitom již ve svém základním 
scénáři expertně snižuje oproti říjnovému Consensus Forecasts výhled cen průmyslových 
výrobců v efektivní eurozóně pro příští rok o 0,5 procentního bodu. Je ovšem otázkou, zda
takový expertní zásah neměl být proveden ve větším rozsahu. Proto byl pomocí modelu 
NiGEM nasimulován alternativní výhled zahraničních veličin (zejména cen), který dle tohoto 
modelu odpovídá aktuálnímu tržnímu výhledu úrokových sazeb 3M EURIBOR. Tržní výhled 
totiž na rozdíl od výhledů cenového vývoje a HDP z Consensus Forecasts naznačuje potřebu 
ECB udržovat velmi uvolněnou měnovou politiku až do konce roku 2017. 

                                                
1 Červená čára v Grafu 3 odpovídá základnímu scénáři nové prognózy.

I/14 I/15 I/16 I/17

0.5

1

1.5

3M PRIBOR (%, p.a.)

fix 2016Q4 fix 2016Q2 fix 2016Q3 fix 2017Q1 fix 2017Q2

I/14 I/15 I/16 I/17

26

26.5

27

27.5

Nominální kurz (CZK/EUR)

I/14 I/15 I/16 I/17

0.5

1

1.5

2

2.5

Inflace CPI (%, mzr.)

I/14 I/15 I/16 I/17

2

3

4

5

Růst HDP (%, mzr.)



Omezený přístup po dobu 6 let

5/23

V citlivostním scénáři je tak dynamika zahraničních cen průmyslových výrobců 
v efektivní eurozóně v roce 2016 nižší o zhruba jeden procentní bod oproti základnímu 
scénáři prognózy. Tempo růstu zahraniční ekonomické aktivity se ve srovnání s ním snižuje
ve znatelně menším rozsahu než dynamika výrobních cen. Kurz eura vůči dolaru se posouvá 
ke slabším hodnotám. Tento průběh zahraničních veličin se následně odráží ve vývoji domácí 
ekonomiky (viz Graf 4).

Graf 4: Citlivostní scénář s utlumeným cenovým růstem v eurozóně

Nižší dynamika zahraničních cen průmyslových výrobců se v citlivostním scénáři 
promítá do domácí ekonomiky primárně prostřednictvím nižší dovezené inflace. Nižší 
zahraniční poptávka a zejména pak větší tlak na cenovou konkurenceschopnost domácích 
výrobců související s nižšími zahraničními cenami se v souhrnu promítají do slabšího růstu 
vývozu, nižší dynamiky reálného HDP i mezd. Tomu odpovídají celkově nižší tlaky na 
domácí inflaci. V citlivostním scénáři se tak celková i měnověpolitická inflace pohybují 
na nižších hodnotách než v základním scénáři. Po předpokládaném opuštění kurzového 
závazku – k němuž v tomto scénáři dojde stejně jako v prognóze na začátku roku 2017 –
nominální kurz posiluje pomaleji, a to v prostředí slabších inflačních tlaků, silnějšího reálného 
kurzu a nižšího růstu HDP. Inflace zůstává níže než v základním scénáři na celém 
prognostickém horizontu, s čímž je konzistentní mírně pomalejší nárůst úrokových 
sazeb oproti prognóze.

Výše popsanému citlivostnímu scénáři odpovídá potřebné oslabení endogenního kurzu, 
které začátkem roku 2016 kulminuje na úrovni cca 27,7 CZK/EUR (viz Graf 21 na konci 
MPD). Odchylka endogenního kurzu pro citlivostní scénář od základní verze simulace 
s endogenním kurzem pak v čase dál postupně narůstá a dosahuje až 0,7 CZK/EUR na konci 
roku 2017. Simulace s volnými sazbami pro citlivostní scénář (viz Graf 22 na konci 
MPD) ukazuje na potřebu 3 – 4 standardních snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b. (tedy 
o něco méně než základní verze této simulace). Potřebné větší uvolnění měnové politiky 
vyplývající z protiinflačních zahraničních vlivů je v simulaci s volnými úrokovými sazbami 
pro citlivostní scénář zajištěno mírnějším posilováním kurzu oproti základní verzi této
simulace.
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Další riziko prognózy jdoucí potenciálně v protiinflačním směru, resp. ve směru potřeby 
uvolněnějších domácích měnových podmínek, pramení z vývoje globální poptávky.
S globálním ekonomickým klimatem přitom úzce souvisí vývoj světových cen komodit, 
inflace jako takové a návazně i měnová politika hlavních světových centrálních bank. Toto 
riziko se objevilo v souvislosti s posledním vývojem v Číně. Zpomalování dynamiky čínské 
ekonomiky totiž vyvolává obavy z jeho dopadu na ekonomiky ostatních zemí. Ve třetím 
čtvrtletí letošního roku se tempo růstu HDP Číny opět zmírnilo a panují obavy z jeho dalšího
zpomalování výrazně pod 7 %. Jedním z možných důvodů oslabování dynamiky čínské 
ekonomiky je pokles investic v důsledku klesající poptávky při rostoucím významu 
úvěrových omezení. Zvyšující se zadlužení podnikatelského i vládního sektoru v Číně může 
při současném odlivu kapitálu způsobit nestabilitu ve finančním sektoru. Firmy pak mohou 
přistoupit ke snížení dovozu investičních statků a komodit, což se prostřednictvím obchodních 
vazeb může projevit na výkonu ekonomik ostatních zemí. Napětí ve finančním sektoru pak 
dále přispěje k odlivu kapitálu, což návazně ovlivní globální finanční podmínky. 

S využitím simulací modelu GVAR byl odhadnut vliv zpomalení ekonomického růstu 
Číny na vývoj globální ekonomiky. Tento šok má nepříznivý dopad na růst globální 
ekonomiky, přičemž dopad na rozvinuté země je dle modelových výsledků nižší než na 
rozvíjející se ekonomiky. Výrazné oslabení dynamiky HDP zaznamenají z pochopitelných 
důvodů zejména země okolní země východní Asie, jako Jižní Korea či Indonésie. Naopak 
nejnižší reakci lze pozorovat u rozvinutých ekonomik tj. u eurozóny, dalších zemí EU mimo 
eurozónu, USA či Japonska. Konkrétně v případě eurozóny implikuje zpomalení růstu HDP 
v Číně negativní dopad do dynamiky ekonomické aktivity v rozsahu 0,1 – 0,2 p.b. Ceny 
komodit, tj. ropy a kovů, klesají, čímž se tlumí vliv zpomalení v Číně na globální růst.  

Dalším zahraničním zdrojem nejistoty pro budoucí vývoj naší ekonomiky, je tzv. aféra 
„Dieselgate“ německého koncernu VW. Aféra se přitom týká země, která je naším 
hlavním obchodním partnerem, a současně přímo mateřské firmy největšího českého 
průmyslového podniku a vývozce, resp. obecně odvětví automobilového průmyslu, které 
hraje ve vývoji české ekonomiky velkou roli. Problematika je však dosti složitá a komplexní. 
Analýzy situace, resp. názory na dopad „Dieselgate“ se proto teprve rodí a zatím není možno 
si udělat dostatečně přesnou představu o směru, intenzitě a časování jejích dopadů, včetně 
dopadů na ČR. Vybrané poznatky a názory dostupné v tuto chvíli jsou uvedeny v Příloze na 
konci tohoto MPD. 

Jak je patrné z Přílohy, odhady negativních dopadů aféry koncernu VW na růst německé 
ekonomiky se pohybují v dosti širokém intervalu, konkrétně v rozpětí 0,1 – 1 %. Sekce 
měnová se přitom kloní k dolní části uvedeného intervalu.

Možný dopad aféry VW na domácí vývoj byl simulován s využitím jádrového predikčního 
modelu „g3“. Do něj byl pro tento účel vložen předpoklad neočekávaně pomalejšího růstu 
HDP v efektivní eurozóně o 0,3 p.b. oproti stávajícímu výhledu vnějšího prostředí. Tento 
předpoklad vede pro příští rok k nižšímu růst domácího HDP o cca 0,5 procentního 
bodu oproti základnímu scénáři nové prognózy (koncentrovaný do prvních dvou čtvrtletí 
roku). Dočasný a neočekávaný výpadek zahraniční poptávky by se projevil především ve 
snížených obratech zahraničního obchodu, a nižším příspěvku čistého exportu do HDP. 
Naproti tomu vliv na nižší nominální mzdový růst, reálnou spotřebu domácností, 
investice a celkovou inflaci je v řádu jedné desetiny procenta.2

                                                
2 Pokud by však byl dopad nižší zahraniční poptávky plně očekávaný (což však nelze při současných nejistotách 
předpokládat), došlo by k výraznějšímu poklesu domácího HDP (až o -0,7 p. b.)  a v jeho rámci by kromě vlivu 
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Pokud však jde specificky o vývoj v Německu, pak v opačném směru proti výše uvedeným 
rizikům nižšího růstu HDP vyplývajícím z vývoje v Číně, resp. z aféry Dieselgate, působí vliv 
kladného fiskálního impulzu, který bude spojen s masivním přílivem uprchlíků z 
blízkovýchodních a afrických zemí do Německa (viz následující box). 

Box: Krátkodobé dopady současného přívalu běženců na německé vládní výdaje 
Níže uvedené částky jsou součtem vládních výdajů na běžence, kteří požádali v Německu o politický 
azyl, a to zejména na jejich (i) ubytování, (ii) běžné životní potřeby, (iii) náklady integrace do 
německé společnosti (tlumočníci, učitelé, sociální pracovníci, úředníci zpracovávající jejich žádosti o 
azyl, atd.). Rámcová kvantifikace se týká přílivu 800 tis. běženců. Tomuto počtu běženců odpovídá
zvýšení vládních výdajů v rozsahu 0,3 – 0,4 % HDP a tomu odpovídající pozitivní poptávkový impuls 
pro německý HDP v letošním roce (a lze předpokládat téměř lineárnost daného vztahu), např.:
a) Goldman Sachs očekává, že dodatečné výdaje německého státu budou 9 mld. EUR (tedy 0,3 % 
HDP). 
b) RWI (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung) odhaduje tyto výdaje mírně výše, 
tj. na 10 mld. EUR.
c) Německá vláda předpokládá, že výdaje na 1 běžence dosáhnou v letošním roce částky 12 tis. EUR 
(0,8 mil běženců krát 12 tis. = 9,6 mld. EUR).

Maximální počet běženců, kteří by mohli dorazit do Německa do konce letošního roku se podle 
neoficiálního vládního propočtu může zvýšit až na 1,5 mil. Tito lidé by pravděpodobně dorazili až 
v posledních měsících, tedy náklady na jejich příchod by byly poněkud nižší. Pro tento případ 
očekáváme výši výdajů v částce 15 mld. EUR (0,5 % německého HDP).

Kladný fiskální impulz plynoucí z dodatečných výdajů souvisejících s přílivem uprchlíků do 
Německa tak může dle názoru sekce měnové víceméně vyvážit negativní vliv aféry 
Dieselgate na ekonomický vývoj v zemi tohoto našeho hlavního obchodního partnera.
I z tohoto důvodu nejsou celkově rizika nové prognózy pramenící se zahraničního vývoje 
vnímána sekcí měnovou jako výrazně asymetricky vychýlena v protiinflačním směru.  

Mezi domácí zdroje nejistot patří interpretace pozorovaného rychlého růstu stavu zásob a 
také promítnutí předchozího poklesu světových cen plynu do cen pro domácnosti.

4. Další měnověpolitické úvahy

V souhrnu lze konstatovat, že nová prognóza potvrdila dosavadní výhledy ČNB, že počínaje 
začátkem roku 2017 by se inflace měla stabilizovat lehce nad cílem, tedy na hodnotách 
konzistentních s robustním plněním mandátu cenové stability. Oproti minulé prognóze se 
výhled inflace pro nejbližších několik čtvrtletí snižuje, na horizontu měnové politiky
(přelom let 2016 a 2017) se naopak nepatrně zvyšuje. To odráží vyšší domácí ekonomickou
aktivitu, resp. výraznější fundamentální tlaky na růst nákladů, a to jak mezd, tak ceny 
kapitálu. To by dle prognózy mělo umožnit opustit kurzový závazek počátkem roku 2017
a následně zpřísňovat měnové podmínky zvyšováním úrokových sazeb. Celková bilance 
rizik nové prognózy je – přes existenci řady dílčích rizik a nejistot podrobně diskutovaných 
v tomto MPD – celkově hodnocena sekcí měnovou jako vyrovnaná. 

                                                                                                                                                        
na zahraniční obchod došlo k výraznějšímu promítnutí do vývoje mezd (-0,1 až -0,5 p.b), investic a reálné 
spotřeby domácností. Rovněž celková inflace by při stávajícím režimu měnové politiky byla o 0,1-0,2 p.b. nižší. 
Grafy ilustrující uvedené simulace budou promítnuty v rámci prezentace sekce měnové během otevřené části 
listopadového měnového zasedání bankovní rady.
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Poměrně robustní očekávání posledních dvou prognóz, že podmínky pro exit budou splněny 
až počínaje rokem 2017, resp. stále se zmenšující pravděpodobnost, že bude potřeba ukončit 
kurzový závazek ČNB již ve třetím čtvrtletí příštího roku, vedou sekci měnovou
k doporučení, aby to bankovní rada ve své komunikaci rovněž reflektovala. Platí přitom, 
že s tím jak plyne čas, zvětšuje se relativní velikost rozdílu v časovém umístění 
předpokládaného exitu v prognóze (začátek roku 2017) oproti tomu, kde je doposud umístěn 
hraniční bod bankovní radou definovaného polo-otevřeného intervalu očekávaného používání 
kurzu („…exit ne dříve než ve druhém pololetí roku 2016…“). Takto vyjádřený, tedy 
„půlroční“, časový „buffer“ definovaný bankovní radou měl doposud své měnověpolitické 
opodstatnění. Potřeba takto velkého „bufferu“ se však ve světle uvedeného vyznění 
posledních prognóz začíná vytrácet. Současně je pravděpodobné, že ECB prodlouží svůj 
program kvantitativního uvolňování nejméně do čtvrtého čtvrtletí příštího roku.
Případný exit ČNB z jejího kurzového závazku, který by předcházel ukončení nekonvenční 
měnové politiky ze strany ECB, by přitom byl velmi obtížný. Proto navrhujeme v komunikaci
upravit očekávanou délku platnosti kurzového závazku, a to v podobě odříznutí třetího 
čtvrtletí roku 2016, v němž by exit nyní již nepřicházel v úvahu.  

V komunikaci upravené délky závazku ze strany bankovní rady v podobě („...ČNB neukončí 
používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve čtvrtém čtvrtletí roku 
2016…“) je dle sekce měnové nicméně vhodné i nadále klást důraz na slova „dříve než“ 
znamenající, že exit může přijít i později, a to pokud se bude naplňovat nová prognóza nebo 
se budou dokonce naplňovat některá její protiinflační rizika. Ta souvisejí zejména s vývojem 
v zahraničí a mohou vést k prodloužení období mimořádně uvolněných měnových politik 
hlavních světových centrálních bank. 

Nadále nedoporučujeme zavedení záporných měnověpolitických sazeb ani jejich aktivní 
komunikaci v Prohlášení BR. Signalizační efekt snížení sazeb ČNB do záporu si lze nadále
ponechat „v zásobě“ na dobu, kdy bude více potřeba. Doporučujeme přitom kolem záporných 
úrokových sazeb komunikovat v dosavadním módu.

5. Vyjádření sekce bankovních obchodů

Koruna po měnovém zasedání ČNB dne 24. září prolomila hranici 27,15 a oslabila na 
27,29 CZK/EUR. To dostalo přechodně pod tlak část investorů spekulujících na prolomení 
flooru, nicméně nakonec k výraznějšímu zavírání pozic nedošlo. Část trhu se také domnívala, 
že minimálně části tohoto oslabení bylo dosaženo intervencí ČNB. Tím, jak panika postupně 
opadala, přibývalo zájmu o nákup CZK na těchto slabších hodnotách a kurz se postupně zase 
vrátil do oblasti kolem 27,10 CZK/EUR. V závěru sledovaného období se pozornost trhu 
začala pomalu přesouvat k zasedání ECB (22.10.) a s tím se i koruna obchodovala spíše 
v rozmezí 27,05-27,10. Přestože následná tisková konference ECB byla vyhodnocena jako 
velmi dovish, další tlak na korunu to již nepřineslo. Důvodem toho, že koruna již dále 
neposiluje, je přivírání části spekulativních pozic poblíž úrovní, kde byly otevřeny. Také 
nedávné prudké posilování dolaru přilákalo některé fondy, které nakupovaly USD/CZK.

Jak je patrné i z vývoje kurzu, trh ve větší míře přestal spekulovat na brzké opuštění 
flooru. Jednak vlivem rostoucích nákladů na financování takových pozic prostřednictvím 
finančních derivátů a jednak proto, že trh po čase nabyl dojmu, že obrana byla úspěšná a 
vzdal další pokusy. Roli zřejmě hrála také intenzivnější komunikace ČNB ohledně 
možnosti odsunu exitu. Další vlna nákupů CZK je možná v prosinci, jednak kvůli ECB, 
jednak pokud by si chtěli klienti z reálné ekonomiky ve větší míře zajistit svá flows na rok 
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2016. Jsme toho názoru, že pokud nabydou dojmu, že floor vydrží na úrovní 27 CZK/EUR i 
po celý rok 2016, nic je do překotného zajišťování nežene. Je ale zároveň logické, že s 
blížícím se exitem, kdy pravděpodobně dojde opět k intervencím ČNB a tedy zřejmě opět 
i k distorzi derivátového trhu, se cena zajištění zvýší a nebude tak ideální čas pro zahájení 
zajišťování na delší časové období. Proto budou (minimálně ti sofistikovanější) klienti hledat 
lepší příležitosti během roku 2016, kdy bude spot na slabších úrovních a cena zajištění tak 
nízká, aby se výsledný forwardový kurz pohyboval alespoň poblíž hranice 27 CZK/EUR, 
ideálně nad ní. Pro ilustraci, roční forwardové body se aktuálně obchodují okolo 25 haléřů, 
takže při spotu 27,05 vychází forwardový kurz 26,8 CZK/EUR. Od začátku září, kdy se cena 
stejného zajištění pohybovala i okolo 60 haléřů, se situace uklidnila, přesto je implikovaný 
výnos z derivátů stále záporný mezi cca -0,3 % až -1 % (počátkem září i kolem -4 %).

6. Dosavadní komunikace ČNB

Na tiskové konferenci po zářijovém měnověpolitickém zasedání guvernér ČNB M. Singer 
přednesl Prohlášení bankovní rady rekapitulující minulou prognózu a hodnotící nově 
dostupné informace získané od jejího zpracování. Prognóza předpokládala stabilitu tržních 
úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové 
politiky do konce roku 2016. V roce 2017 byl s prognózou konzistentní nárůst úrokových 
sazeb při mírném posilování kurzu koruny. Inflace se stále nacházela výrazně pod 2% cílem 
ČNB a pod ním se měla, i přes očekávané zvýšení, pohybovat i po většinu příštího roku. K 
udržitelnému plnění cíle, které je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové 
politiky, mělo dojít dle prognózy až od počátku roku 2017. Potřeba udržovat výrazně 
uvolněné měnové podmínky proto i nadále přetrvávala.

Bankovní rada vyhodnotila rizika minulé prognózy pro nejbližších několik čtvrtletí jako 
protiinflační s tím, že na horizontu měnové politiky jsou tato protiinflační rizika vyvažována 
oproti prognóze příznivějšími údaji z domácí ekonomiky. Bankovní rada v této situaci opět 
konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve 
druhém pololetí roku 2016. Kurz koruny se tedy bude pohybovat na hladině 27 CZK/EUR 
nebo slabší přinejmenším do poloviny roku 2016. Následný návrat do standardního režimu
měnové politiky přitom nebude na horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na mírně 
nadhodnocenou úroveň před vstupem do intervenčního režimu mimo jiné kvůli tomu, že v 
mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do domácích cen i dalších nominálních 
veličin. Na dotaz novinářů guvernér odpověděl, že BR debatovala o možném prodloužení 
kurzového režimu, a nevyloučil využití záporných úrokových sazeb.

Během října se několik členů BR vyjádřilo k měnové politice ČNB, resp. k jejímu budoucímu 
nastavení (viz Tabulka 1). Jejich vyjádření potvrzovala komunikační vyznění zářijového 
měnověpolitického zasedání včetně závazku neukončit používání kurzu dříve než ve druhém 
pololetí 2016 s tím, že nelze vyloučit i pozdější opuštění kurzového závazku. Někteří členové 
se rovněž vyjádřili k záporným úrokovým sazbám, které jsou sice ze strany ČNB 
nepreferovaným, ale v případě potřeby využitelným, nástrojem. 

Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů bankovní rady v médiích

6.10. V. Tomšík

(ihned.cz)

Prosazování cenové stability je hlavním cílem ČNB. Pro jeho plnění považuji za 
nezbytné udržovat uvolněné měnové podmínky, dokud nebudou stabilizována inflační 
očekávání a nebude zajištěn návrat inflace k inflačnímu cíli. Podmínkou pro návrat do 
standardního režimu měnové politiky je přitom takové plnění cíle, které bude udržitelné 
i po opuštění kurzového závazku.
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8.10. M. Singer

(přednáška na konferenci LOG-
IN)

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni 
do konce roku 2016, v roce 2017 je s ní konzistentní nárůst sazeb.

Kurzový závazek nebude zrušen dříve než ve 2. pololetí 2016; nelze vyloučit ani 
pozdější opuštění závazku, pokud bude přetrvávat výrazně nižší než očekávaná 
inflace.

Podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky bude udržitelné plnění 
inflačního cíle.

I přes probíhající oživení ekonomiky přetrvává potřeba výrazně uvolněné měnové 
politiky.

ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém 
pololetí 2016.

9.-10.10. V. Tomšík

(prezentace, IMF/WB Annual 
Meeting in Lima)

The forecast assumes that market interest rates will be flat at their current very low 
level and the koruna exchange rate will be used as a monetary policy instrument until 
the end of 2016.

Consistent with the forecast is an increase in rates in 2017.

Sustainable fulfilment of the target, which is a condition for a return to conventional 
monetary policy, will not occur until early 2017.

CNB will not discontinue the use of the exchange rate as a monetary policy instrument 
before the second half of 2016.

In case of growing anti-inflationary risks the exit can be announced even later than in 
2016 H2.

The negative interest rates are not a preferred tool of CNB’s monetary policy; however, 
CNB has not excluded their potential use if needed.

CNB will be prepared to intervene in case of excessive appreciation (standard 
managed float regime)

10.10 L. Lízal

(prezentace, Czech Forex Club,
Čapí hnízdo, Olbramovice)

Bankovní rada v této situaci opět konstatovala, že Česká národní banka neukončí 
používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 2016.

15.10. M. Singer

(Bloomberg)

Having said that, core inflation pressures are still not strong enough, which means that 
keeping monetary conditions relaxed is an appropriate policy stance. But the need for 
some dramatic further loosening is certainly weaker than two years ago, and we know 
we aren’t able to adjust the policy through the exchange rate as delicately as with 
interest rates.

(Pozn. SM: v odpovědi na dotaz, že záporné sazby v některých zemích zpřísnily 
měnové české podmínky oproti těmto zemím) …it is a reason for our debate about 
negative rates here. It hasn’t required any policy action so far, but we are aware of this. 
At the same time, there’s been a reaction on the state-bond market, where some yields 
have declined to negative levels, which itself has reduced the need for monetary-policy
action.

19.10. M. Hampl

(ZEN magazín)

Prakticky si neumíme v této instituci představit, že bychom z toho závazku mohli slevit 
dříve než ve druhé polovině roku 2016.

V zásadě se nemusí stát až tak moc. Měli bychom mít přiměřenou jistotu, že můžeme 
zvýšit úrokové sazby nebo si dovolit silnější kurz. Pokud bude načasování nejlepší 
možné, tak by mělo být vše maximálně hladké. (Pozn.: odpověď na otázku, co se 
stane na konci roku 2016 nebo ve chvíli, kdy intervence ČNB skončí).

20.10. P. Řežábek

(Ekonomická přednáška, Brno)

• Kurzový závazek bude využíván jako nástroj uvolňování měnových podmínek 
nejméně do poloviny roku 2016 (prognóza je založena na předpokladu jeho využívání 
do konce roku 2016).

• K nárůstu sazeb a celkovému návratu měnově politiky do standardního režimu by 
mělo dojít v průběhu roku 2017.

21.10. J. Rusnok

(E15)

Uvidíme-li v horizontu, ve kterém prognózujeme, že máme důvod k přitvrzení 
měnových podmínek, začneme se připravovat na opuštění závazku… Nikdy jsme 
nevyloučili, že se závazek bude prodlužovat, ale neumíme dneska říci, zda to bude 
jedno čtvrtletí nebo třeba čtyři.
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21.10. P. Řežábek

(konference „Očekávaný vývoj 
automobilového průmyslu v ČR 
a střední Evropě“)

Kurzový závazek bude využíván jako nástroj uvolňování měnových podmínek nejméně 
do poloviny roku 2016 (prognóza je založena na předpokladu jeho využívání do konce 
roku 2016).

Prognóza je konzistentní se stabilitou tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké 
úrovni do konce roku 2016.

K nárůstu sazeb a celkovému návratu měnově politiky do standardního režimu by mělo 
dojít v průběhu roku 2017.

28.10. V. Tomšík

(prezentace na CNB/Morgan 
Stanley investor seminar)

- The forecast assumes that market interest rates will be flat at their current very low 
level and the koruna exchange rate will be used as a monetary policy instrument until 
the end of 2016.

- Consistent with the forecast is an increase in rates in 2017.

- According to the forecast, sustainable fulfilment of the target, which is a condition for 
a return to conventional MP, will not occur until early 2017.

- In case of growing anti-inflationary risks, the exit may be announced even later than 
in 2016 H2.

To sum up, there are no factors that could lead to an exit before the second half of 
2016.

- Negative interest rates are not a preferred tool of the CNB’s monetary policy; 
however, the CNB has not ruled out their potential use if needed.

7. Reakce a očekávání finančních trhů 

Zářijové měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady bylo očekáváno všemi analytiky. 
Stabilitu základních sazeb ČNB očekávalo všech patnáct analytiků z dotazníků IOFT (14.9.), 
všech čtrnáct analytiků podle šetření agentury Thomson Reuters (22.9.) i všech třináct
analytiků oslovených agenturou Bloomberg (21.9.). Analytici z průzkumu IOFT 
předpokládali ukončení režimu intervencí v období 3Q16 až 1Q17, analytici z průzkumu 
Thomson Reuters v období 2H16 až 1H17.

Sazby na peněžním trhu od posledního zasedání BR zůstaly stabilní, sklon výnosové křivky 
sazeb PRIBOR je rostoucí. Výhled sazeb FRA implikuje v ročním horizontu nevýrazný 
pokles sazeb 3M PRIBOR. To odpovídá očekávané neměnnosti měnověpolitických 
úrokových sazeb přinejmenším po stejnou dobu při nevýrazném poklesu prémie na peněžním 
trhu. V celém horizontu se tak tržní výhled pohybuje jen lehce pod trajektorií úrokových 
sazeb z nové prognózy ČNB, která je založena na stabilitě prémie na peněžním trhu.

Sazby IRS se od posledního zasedání BR mírně snížily po celé délce křivky. Výnosová křivka 
sazeb IRS zůstává rostoucí, spread 5R-1R dosahuje 0,2 p.b., spread 10R-1R činí 0,7 p.b.

Současná očekávání budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. Z dotazníků 
IOFT (15.10.) vyplývá, že na listopadovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech 
čtrnáct analytiků očekává stabilitu základních sazeb ČNB. Ze šetření agentury Thomson 
Reuters vyplývá, že na listopadovém zasedání BR ČNB i v ročním horizontu všech šestnáct
analytiků předpokládá stabilitu základních úrokových sazeb ČNB. Očekávání v delším 
horizontu ukazuje Tabulka 2.
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Tabulka 2: Očekávání analytiků ohledně směru, rozsahu a časování další změny 2T repo sazby 
a okamžiku ukončení režimu devizových intervencí dle IOFT (15.10.)  a Thomson Reuters (3.11.)

Vysvětlivky:
- u úrokových sazeb se jedná o další očekávanou změnu každého analytika ze šetření Thomson 

Reuters, tzn. počet šipek se shoduje s počtem analytiků, kteří očekávají změnu v horizontu, který 
pokrývá tabulka

- očekávané změny 2T repo sazby dosahují výše 0,20 až 0,25 p.b.

- ●  předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření IOFT
- ○   předpokládané ukončení režimu devizových intervencí dle analytiků ze šetření Thomson 

Reuters

Rovněž všech šestnáct analytiků oslovených agenturou Bloomberg (2.11.) očekávalo stabilitu 
základních úrokových sazeb ČNB na listopadovém měnověpolitickém zasedání BR ČNB.

Analytici v rámci šetření IOFT a FECF v průměru očekávají, že kurz v horizontu 1R posílí 
těsně pod hladinu 27 CZK/EUR. Prognóza ČNB předpokládá pro 4Q16 kurz na úrovni 
kurzového závazku. Analytici z průzkumu IOFT předpokládají ukončení režimu intervencí 
v období 3Q16 až 2Q17, blíže viz Tabulka 2. Podle průzkumu agentury Thomson Reuters
někteří analytici posunuli okamžik předpokládaného ukončení intervenčního režimu směrem 
k pozdějšímu termínu, aktuálně jej očekávají v období 3Q16 až 2Q17 (podle šesti z nich na 
listopadovém měnovém jednání ČNB posune exit). Žádný analytik nepředpokládá, že ČNB 
zavede další opatření, například záporné sazby či posun hladiny závazku. Rovněž nikdo 
neočekává, že exit z devizových intervencí bude doprovázen bezprostředním zvyšováním 
úrokových sazeb. Někteří analytici uvedli odhadovanou výši devizových rezerv ČNB po 
opuštění intervenčního režimu; jejich odhady se pohybují v rozmezí 62 – 100 mld. EUR (ke 
konci září jejich výše dosahovala 56,5 mld. EUR).

8. Měnověpolitické doporučení sekce měnové

Sekce měnová doporučuje na listopadovém měnovém zasedání bankovní rady:

- ponechat měnověpolitické úrokové sazby beze změny;

- potvrdit závazek ČNB v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu 
tak, aby udržovala kurz koruny poblíž hladiny 27 CZK/EUR; opět připomenout, že ČNB je 
nadále připravena automaticky, tedy bez nutnosti dalšího rozhodnutí bankovní rady, provádět 
časově i objemově neomezené intervence na udržení svého kurzového závazku;

- uvést, že podle nové prognózy by měla inflace na horizontu měnové politiky, tedy na 
přelomu let 2016 a 2017, dosáhnout 2% cíle ČNB;

- uvést současně, že k udržitelnému plnění 2% cíle (stabilizaci inflace lehce nad cílem), 
které je podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky, dojde dle nové 
prognózy od počátku roku 2017;

2015

2H15

4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
↑↑ ↑↑ ↑↑↑↑↑

●●●●● ●●●● ●●●● ●
○○○○ ○○ ○○ ○○

2017

1H17

↑↑↑
○○○○

2H17

↑↑↑↑
○

2016

1H16 2H16
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- konstatovat, že oproti minulé prognóze se výhled inflace pro nejbližších několik čtvrtletí 
snižuje, na horizontu měnové politiky – tedy na přelomu let 2016 a 2017 – se naopak 
nepatrně zvyšuje;

- s tím, že bilance rizik nové prognózy je – přes existenci řady dílčích rizik a nejistot –
celkově vyrovnaná;

- zopakovat, že potřeba udržovat výrazně uvolněné měnové podmínky tak i nadále přetrvává, 
přičemž možnost, že bude potřeba provést exit dříve, než ho předpokládá prognóza, 
není již tolik pravděpodobná;

- nově proto komunikovat, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové 
politiky dříve než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, s tím, že v navazující komunikaci takto
upravené délky závazku je nicméně vhodné i nadále klást důraz na slova „dříve než“
znamenající, že exit může přijít i později než ve druhém pololetí 2016, pokud se bude 
naplňovat nová prognóza nebo se budou dokonce naplňovat některá její protiinflační 
rizika; ta souvisejí zejména s vývojem v zahraničí a mohou vést k prodloužení 
období mimořádně uvolněných měnových politik hlavních světových centrálních bank;

- komunikovat nadále, že návrat do standardního režimu měnové politiky nebude na horizontu 
prognózy znamenat posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před vstupem 
do intervenčního režimu mimo jiné proto, že v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu 
koruny do cenové hladiny i dalších nominálních veličin.
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Graf 5: Prognóza inflace ze 7. SZ 2015 a cíl ČNB

Graf 6: Výnosové křivky PRIBOR

Graf 7: Úroková rozpětí – PRIBOR
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Graf 8: 3M PRIBOR, FRA

Graf 9: 3M EURIBOR, FRA

Graf 10: IRS CZK
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Graf 11: Výnosová křivka českých státních dluhopisů

Graf 12: Úrokové rozpětí v ČR

Graf 13: Kurzy středoevropských měn (1.8. = 1,0)

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R

den projednání 6.SZ

den po projednání 6.SZ

Minutes 6.SZ

3.11.

0,00

0,25

0,50

0,75

1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15

3M PRIBOR - 2T repo

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

8/15 9/15 10/15 11/15

HUF/EUR

PLN/EUR

CZK/EUR

a
p

re
c
ia

c
e

  
  
d

e
p

re
c
ia

c
e



Omezený přístup po dobu 6 let

17/23

Graf 14: Kurz CZK/EUR

Graf 15: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v %

Graf 16: Inflační očekávání a vnímání inflace v případě domácností (mezinárodní srovnání)
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Graf 17: Inflační očekávání dalších subjektů v české ekonomice v %

  

Graf 18: Vějířový graf úrokových sazeb v %

Graf 19: Prognóza měnového kurzu CZK/EUR
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Graf 20: Index reálných měnových podmínek 

Poznámka: u základního indexu kladné hodnoty odpovídají uvolněným měnovým podmínkám a naopak
   u alternativního indexu růst hodnoty odpovídá uvolňování měnových podmínek a naopak

Graf 21: Citlivostní scénář s utlumeným cenovým růstem v eurozóně – endogenní kurz
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Graf 22: Citlivostní scénář s utlumeným cenovým růstem v eurozóně – volné sazby
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Příloha 1: Dopad aféry „Dieselgate“ na Německo a návazně na ČR

Pokud jde o dopady na Německo, tak dle některých názorů (např. dle hlavního ekonoma
skupiny ING) může aféra Dieselgate představovat pro německou ekonomiku větší riziko, než 
byly dopady řecké krize (což ovšem není velkým překvapením, protože vývoj v Řecku byl 
spíše politickým než ekonomickým problémem, zvláště když nakonec nedošlo k defaultu 
uvedené země). Vedle toho existuje názor analytiků Société Générale, kteří odhadují, že pro 
vývoj německé ekonomiky představuje vyšší riziko případné další oslabování čínského 
hospodářství. Společnost AXA IM (Investment Managers) odhaduje dopad skandálu VW 
pomocí tří scénářů. Z input-output tabulek bylo odvozeno, že multiplikátor automobilového 
průmyslu je 1,6, tedy že dopad na celou ekonomiku je o 60 % větší, než samotný dopad na
automobilový průmysl. Byly kvantifikovány tři scénáře: První scénář počítá s propadem 
prodejů VW doma i v zahraničí o 10, resp. 20 %, ale velká část poptávky je přesměrována k 
ostatním německým výrobcům. Ztráta HDP je tak cca 0,1 %. Druhý scénář předpokládá i 
propad prodeje ostatních německých značek a zisk zahraničních konkurentů. V tomto scénáři 
činí ztráta německého HDP 0,4 %. Nejhorší scénář počítá s poškozením značky „made in 
Germany“ a poklesem produkce celého strojírenského sektoru. Pak by mohla činit ztráta HDP 
až lehce přes 1 % (dle názoru sekce měnové je tento scénář nepravděpodobný).

Přitom je nutné k celkovým dopadům přičíst ještě druhotné efekty ze ztráty zaměstnanosti a 
příjmů, a rovněž mezinárodní rozměr, zejména ztráty u zahraničních subdodavatelů. Odhady 
jsou nejisté jak do rozsahu, tak načasování. Analýza předpokládá (ale nevyčísluje) rovněž 
odklon poptávky od dieselových motorů, což však dle našeho názoru není až tak 
pravděpodobné, zejména v krátkém horizontu, neboť jednak spotřebitelé většinou nevybírají 
motory dle emisí a jednak nižší produkce dieselových motorů by vedla ke zvýšení přebytku 
nafty na trhu (který tam v současnosti již je) a dalšímu poklesu její ceny, což by prodej 
naftových motorů podpořilo. V krátkém horizontu budou proti propadu HDP působit aktivity 
spojené se zvýšeným servisem dotčených vozů.

Pokud jde o dopady aféry koncernu Volkswagen na českou ekonomiku, mohou se projevit
prostřednictvím několika kanálů:

i) Dopad na dceřinou firmu Škoda Auto, a to jak prostřednictvím poklesu poptávky po jejích 
výrobcích, tak vlivem snahy mateřské firmy využít finančních zdrojů Škody Auto pro úhradu 
výdajů spojených s touto aférou. 

ii) Dopady na dodavatele dílů pro Škoda Auto a ostatní výrobce koncernu Volkswagen 
prostřednictvím nižší poptávky i snížení marží.

iii) Sekundární dopady do nižších mezd a zaměstnanosti v automobilovém sektoru.

Riziko poklesu poptávky po automobilech Škoda se jeví jako malé. Aféra je spojena 
dominantně s mateřskou značkou VW, potenciální odklon zákazníků od aut s dieselovými 
motory bude do značné míry vykompenzován zvýšenou poptávkou po autech s benzínovými 
motory, které Škoda Auto sama vyvíjí a produkuje, a šlo by tak o zvýšení přidané hodnoty 
realizované v ČR. Zároveň automobily Škoda představují levnější substitut pro vozy VW, 
takže poškození image jeho značky může českému výrobci paradoxně i pomoci z hlediska 
vnitro-koncernové konkurence. Pozitivním impulsem pro prodeje automobilů Škoda navíc 
bude i výroba nového SUV, která není v prognóze explicitně zachycena, a může tak ve 
výsledku rizika spojená s kauzou „Dieselgate“ kompenzovat. Nicméně hypotetický skokový 
pokles poptávky po automobilech značky Škoda (směrujících zejména na vývoz) by se 
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samozřejmě na výkonu zpracovatelského průmyslu projevil. Autoprůmysl se na tvorbě účetní 
přidané hodnoty i hrubého provozního přebytku ve zpracovatelském průmyslu podílí podle 
individuálních údajů nefinančních podniků přibližně 20 %. V rámci autoprůmyslu je přitom 
příspěvek Škody Auto zhruba 10 p.b., stejný pak je i u dodavatelů dílů a příslušenství, 
příspěvek TPCA a Hyundai je naopak zanedbatelný (mimo jiné vzhledem k tomu, že nejde o 
plnohodnotné automobilky, pouze o „montovny“). Případný 10% pokles poptávky po 
výrobcích firmy Škoda Auto by se tak primárně projevil v 1% poklesu účetní přidané hodnoty 
ve zpracovatelském průmyslu, sekundárně by tento efekt mohl vzrůst až na dvojnásobek 
prostřednictvím vlivu na subdodavatele. Při čtvrtinové váze zpracovatelského průmyslu na 
tvorbě hrubé přidané hodnoty by primární efekt na českou ekonomiku činil zhruba 0,25 – 0,5 
p.b.  Scénář poklesu poptávky po produktech Škoda Auto však vnímáme prozatím jako málo 
pravděpodobný (viz výše).

Větší riziko dopadu na Škodu Auto vnímáme ze strany mateřské firmy Volkswagen ve snaze 
o odčerpání zdrojů potřebných pro zaplacení výdajů spojených s aférou „Dieselgate“ z jejích 
dceřiných společností. K odčerpání zdrojů firmy přitom může dojít prostřednictvím několika 
kanálů. Primárním a nejrychlejším je využití zisků aktuálně generovaných Škodou Auto. 
Jejich odčerpání by se pak negativně odrazilo na budoucích investicích firmy a její 
dlouhodobé konkurenceschopnosti. Podíl investic (definovaných jako pořízení majetku v 
datech nefinančních podniků) automobilového průmyslu na celkových investicích ve 
zpracovatelském průmyslu přitom v průměru činí také 20 %. Investice Škody Auto se na tom 
podílejí zhruba třetinou, dvě třetiny pak připadají na investice dodavatelů dílů a příslušenství. 
Podíl investic Hyundai a  TPCA je opět velmi nízký. Primární dopad poklesu investiční 
aktivity Škoda Auto na investice ve zpracovatelském průmyslu by tak byl o něco nižší než 
dopad poklesu poptávky na přidanou hodnotu v tomto odvětví.

Zároveň s odčerpáním zisků Škody Auto může dojít i k tlakům na snižování nákladů a 
pomalejší tempo růstu mezd a zaměstnanosti. Podíl vyplacených mezd v automobilovém 
průmyslu ve vztahu k celému zpracovatelskému průmyslu přitom činí zhruba 16 %. Výraznou 
měrou 12 p.b. se na tom podílejí především dodavatelé dílů a příslušenství. Příspěvek 3 p.b. 
pak má Škoda Auto, a 1 p.b. přispívají Hyundai a TPCA. Potenciální pokles vyplaceného 
objemu mezd o 1 % ve firmě Škoda Auto by tedy sám o sobě implikoval jen zanedbatelný 
pokles mezd ve zpracovatelském průmyslu. Jelikož je však Škodu Auto možno považovat za 
určovatele trendu mzdového vývoje v automobilovém průmyslu, a to především u jeho 
dodavatelů, průsak tohoto poklesu do ostatních částí autoprůmyslu by implikoval pokles mezd 
o necelých 0,2 %. Při 30 % podílů vyplacených mezd ve zpracovatelském průmyslu vzhledem 
k celé ekonomice by efekt 1 % poklesu objemu mezd v automobilovém průmyslu implikoval 
pokles objemu mezd v ČR o méně než 0,1 %, takže sekundární dopad na spotřebu domácností 
by byl zanedbatelný. Navíc je otázkou, do jaké míry by se Škoda Auto mohla vyhnout tlakům 
z trhu práce, kde klesající počet nezaměstnaných osob přirozeně zvyšuje tlaky na mzdový 
růst. Jelikož jsou však mzdy ve Škodě Auto vázány kolektivní smlouvou, jejich změny 
připadají v úvahu až v průběhu roku 2016. Obdobné rozdělení jako u vyplaceného objemu 
mezd a platů, je pak i u zaměstnanosti. Dodavatelé dílů a příslušenství zaměstnávají většinu 
zaměstnanců, pak následuje s odstupem Škoda Auto s 3 %. Podíl zaměstnanců TPCA a 
Hyundai na celkové zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu je jen 1 %. 
Nepředpokládáme však, že tlaky na snižování nákladů prostřednictvím nižší zaměstnanosti by 
při síle odborů ve Škoda Auto byly úspěšné, zejména pokud by nedošlo k poklesu poptávky 
po jejích výrobcích. 

V souhrnu tedy vidíme jako nejvíce relevantní riziko plynoucí z možné snahy mateřské firmy 
koncernu Volkswagen o maximalizaci zisku tlakem na nižší náklady a jeho odčerpávání i z 
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dceřiných firem, což by mělo v střednědobém horizontu dopad na plánované investice. V 
dlouhodobějším horizontu by se pak mohlo projevit v nižší konkurenceschopnosti a tím i v 
nižší poptávce. Riziko krátkodobých negativních poptávkových efektů na Škodu Auto 
nevnímáme v této chvíli jako silné. Ohroženější mohou být dodavatelé dílů a příslušenství, 
kteří dodávají přímo pro Volkswagen, který může být poptávkovým šokem zasažen výrazněji.


